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İki Gözümün Çiçeği

Ayşen GRUDA

Ücretsiz Gençlik Dergisi

Bulmacayı Çöz
KİTAP KAZAN:)

TEKNOLOJİ

İlk Yerli ve Millî Uydumuz
TÜRKSAT 6A Hakkında Her Şey.

GÜNCEL

Hayvan Dostunu Satın Alma,
Sahiplen.

GEZELİM GÖRELİM

Efsaneleri ve Gerçekleriyle
Kız Kulesi'ni Keşfediyoruz.

Soğuk Kış Günlerinde

CAN DOSTLARIMIZI
UNUTMAYALIM!
“Bir Kap Su,
Bir Kap Mama”

CANDIR!

arrow-circle-right BAŞKANDAN

Merhaba Sevgili Arkadaşlar,
2021 yılının ilk sayısıyla karşınızdayız. Geçtiğimiz yıl meydana gelen
korona salgını sebebiyle hepimiz zor günlerden geçtik. Şuanda da
durumu kontrol altında tutmak için büyük bir çaba gösteriyoruz.
Yeni yıl ile birlikte salgının etkilerinin azalacağına ve hepinizle özlem
giderebileceğimiz mekânlarda bir araya geleceğimize inanıyoruz.

Çekmeköy’ün Kıymetli Gençleri,
Teneffüs’ün Ocak sayısında yepyeni keşiflere çıkacağınızdan
şüpheniz olmasın. Gezelim görelim köşemizde efsaneleri ve
gerçekleriyle anlattığımız Kız Kulesi’nden kadim şehrimiz
Mağusa’ya kadar birçok renkli konu sayfalarımız arasında sizleri bekliyor.
Millî uydumuz Türsat 6A ile yapılacak yeni hamleleri duyuruyor, Yeşilçam’ın güldürü oyuncusu
Ayşen Gruda ile nostaljik bir tura çıkıyoruz. Çeşitli test ve bulmacaları da unutmadık.
Göndereceğiniz şifrelerle birbirinden güzel hediyeleri kazanma şansınız devam ediyor.
2021 yılının tüm zorlukların üstesinden başarıyla gelebileceğimiz bir yıl olmasını ve birlikteliğimizin daim
olmasını diliyorum. Şubat sayısında görüşmek üzere. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum.
AHMET POYRAZ

Çekmeköy Belediye Başkanı
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GÜZEL KELİMELER MEKÂNI

KİTAP TANITIMI

Bu ay KARA KIŞ kelimesinin
anlamını öğreniyoruz.

Ocak ayında yanınızdan
ayırmayacağınızı düşündüğümüz
birbirinden güzel kitapları
sizler için öneriyoruz.
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LEZZET DURAĞI

TARİHTE OCAK

FİLM REPLİKLERİ

Soğuk havaların vazgeçilmezi
Kış Çayı tarifimiz bu ay
lezzet durağı sayfamızda.

Tarihte ocak ayında neler
yaşanmış. Zamanda bir yolculuğa
ne dersiniz:)

Unutulmaz filmlerin unutulmaz
repliklerini sizler için
bir araya getirdik.
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DOSYA

ŞİİR TENEFFÜSTE

Yeşilçam'ın Komedyen Kadını
İki Gözümün Çiçeği
Ayşen Gruda'yı Rahmetle
Anıyoruz.

Birbirinden değerli şairlerimizi vefat
yıldönümlerinde onlardan bir parça
ile anıyoruz.
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GÜNCEL

İZ BIRAKANLAR

GÜNCEL

Hayvan dostunu satın alma,
sahiplen.

Zetyindalı Harekâtı'nın Kahraman
Şehidi Fatih Mehmethan'ı Rahmet
ve Minnetle Anıyoruz!

Sokağa Çıkma Yasaklarını Harvard
Üniversitesi'nde Değerlendirin.
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KONUŞAN FOTOĞRAFLAR

OKUR SAYFASI

Siz de beğendiğiniz manazara
fotoğrafını çekin, bize gönderin
Teneffüs'te yayınlayalım.

Çekilişle kitap kazanan okurlarımızın
isim listesi ve eğlence dolu bir sayfa
sizi bekliyor:)

GEZELİM GÖRELİM

Efsaneleri ve Gerçekleriyle
Kız Kulesi'ni Keşfediyoruz.

40
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KADİM ŞEHİRLER

SPOR

Kıbrıs'ta Bir Liman Şehri
Gazimağusa'nın Kadim
Yolculuğuna Davetlisiniz.

Yeşil Sahalardan
Bir MARADONA Geçti.

42

TEKNOLOJİ

GÜNCEL

İlk Yerli ve Millî Uydumuz
TÜRKSAT 6A Hakında Her şey
sayfamızda.

Sokağa Çıkma Yasaklarında
Evde Kalarak Eğlenin.

dergiteneffus.com
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Çekmeköy Belediyesi Adına
İmtiyaz Sahibi

GÜNCEL

Genel Yayın Yönetmeni
Fatih Sırmacı

AHMET POYRAZ

Neden Gazeteciler Değil de,
Çalışan Gazeteciler Günü ?

Başkan Yardımcısı
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50

ANMA

TEST

Ocak ayında, takvimden düşen
yapraklar misali aramızdan
ayrılan güzide insanları
anıyoruz.

İnternet Bağımlısı mısın?
Öğrenmenin yolu, testimize
bir göz atmandan
geçiyor :)

52

DANIŞMA KURULU
Ömer Yazıcı
Başkan Yardımcısı

Şahmettin Yüksel
Başkan Yardımcısı

Ahmet Epli
Başkan Yardımcısı

Latif Coşar
Başkan Yardımcısı

Mahmut Sezgin
Başkan Yardımcısı

TENEFFÜS DUVAR

Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü

Bu duvarın harcında
gençlik var :)

Genel Yayın Koordinatörü

53
ÖDÜLLÜ BULMACA

Hem keyifli vakit geçirmek,
hem de güzel bir ödül kazanmak
için bu sayfayımızı
es geçmeyin.

Burhan Bayrak

54
KARIŞIK BULMACA

Biribirinden keyifli ve eğlenceli
bulmacalarla iyi vakit geçirmenizi
dileriz.

Emrah Aslan
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

Yayın Kurulu
Gökçe Öztürk
Basın Danışmanı

Muammer Özenen
Metin Yazarı

Fatih Cömert
İçerik Yönetimi
Rabia Albayrak Değirmenci
Fotoğrafçılar
Burak Tunç
Ferat Şimşek
Tasarım
Cem Hasip
Basım
Ajans ES

dergiteneffus@cekmekoy.bel.tr
Teneffüs Dergisi, Çekmeköy Belediyesi tarafından
FC REKLAM'a yaptırılmış, ücretsiz gençlik dergisidir.

dergiteneffus.com

www.dergiteneffus.com

Köşe yazarları ve Konuk yazarların görüşlerinin sorumlulukları
kendilerine aittir. Teneffüs Dergisi'nde yayınlanan ilanların
sorumlulukları ilan sahiplerine aittir. Teneffüs Dergisi, basın ve
yayın ilkelerine uymayı taahhüt eder.

Güzel

KELiMELER
Mekanı

Kara Kıs

Kışın en şiddetli zamanı anlamına gelen kara kış, zemheri ile de
eş anlamlı bir kelime. Mevsimsel bir durumu ifade etmenin yanı
sıra çok sıkıntılı bir durum ya da zamanı ifade etmek
için de kullanılıyor.
Ayazda kalan bir kimsesiz için kara kış neyse, sevgisiz büyümüş biri için de
kara kış rüzgârlarına teslim olmak odur. Her ikisi de savurur insanı…
Kara kış zamanı hem evlerimizde hem gönüllerimizde
usulca bir sıcaklık bulmak temennisiyle…
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En iyi

Kitaplar

KUŞLARLA SOHBETİN ŞARTLARI
AHMET MURAT

Yaşadığımız dünyayı “büyüsü bozulan bir dünya” olarak tanımlıyor
Ahmet Murat kitaba ismini veren “Kuşlarla Sohbetin Şartları” isimli
yazısında. Kitap boyunca da büyüsü bozulan bu dünyanın içerisinde
geçmişin, özellikle bir zamanlar sahip olduğumuz zengin tasavvuf
kültürünün bugüne yansımalarının izini sürüyor. Dedeleri şeyh olanların
şimdiki durumu, halvet ve yeni yalnızlık şekilleri, kandil gecelerinde
yaşanan bir çeşit gerginlik, Müslüman saati... Bunlar ve çok daha
fazlasını ihtiva eden kitap eski meselelerle yeni karşılaşmaların bir
serencamını sunuyor. Ahmet Murat’ın yetkin ve samimi kaleminden
çıkan yazılar okuyucuya yepyeni ufuklar açabilecek bir coğrafyanın
sınırlarını çiziyor

ÜSKÜP DİLENCİLERİ

KİM MEHMETİ

Kim Mehmeti, insanlık tarihi kadar eski Üsküp’teki dilenci silsilesini ve gizemli
geleneklerini konu alarak Balkanlar’ın bir dönemine ışık tutuyor. Üsküp Dilencileri,
Osmanlı’nın Makedonya’dan çekildiği günlerden Tito ve Enver Hoca dönemlerine
uzanan metaforik bir başyapıt…

YENİ ÇAĞIN SIRADIŞI
BİLGİLERİ
FRİTJOF CAPRA

Doğu ilmini Batı bilimine yeniden kazandıran Fritjof Capra
elinizdeki bu kitapta, arayışının arka planında yatan kültürel, bilimsel
ve felsefi işaret taşlarını açıklıyor. Heisenberg’le atom fiziğinin mitlerini
çürütüyor, Krişnamurti ile manevi özgürlüğün kapılarını zorluyor.
Laing ile akıl hastalığının doğasını sorguluyor. Schumacher ve Hazel
Henderson ile ekolojik ilkelerin bilgelikle ilişkisini araştırıyor. Ve İndira
Gandhi ile geleneksel Hint toplumunda feminizmin taşıdığı anlamı
açıklıyor. Hepsi de yüzyılımıza damgasını vurmuş seçkin düşünür
ve eylemcilerle yapılan ilginç konuşmaların yanı sıra entelektüel
bir otobiyografi de sayılabilecek bu eser ekonomi, politika, sosyal
sorunlar, tıp, psikiyatri, çevre ve maneviyat gibi alanlar hakkında ilgi
çekici ve “yeni” kavrayışlar sunuyor.
dergiteneffus.com
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SoğUk HaVaLaRiN
VaZgEÇİLmEzİ

KiS CaYi

Ma lzemeler
us
* 1 tatlı kaşığı hibisk
i çiçeği
* 1 tatlı kaşığı hatm
urnu
* 1 tatlı kaşığı kuşb
içeği
* 1 tatlı kaşığı narç
ümeci
* 1 tatlı kaşığı ebeg
an
* 1 tatlı kaşığı havlıc
fil
* 1 çay kaşığı zence
ın
* 1 tatlı kaşığı tarç
* 3-4 tane karanfil
k su
* 2 su bardağı sıca
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ZOR

KOLAY

sakları varken
Hazır hafta sonu ya
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YAPI LIŞI
1. İlk olarak kuşburnunu havanda iyice ezin.
2. Daha sonra sırasıyla hatmi çiçeği, narçiçeği,
ebegümeci ve hibiskusu kaynar suya ekleyin.
3. Bu bitkiler suda 2 dakika demlendikten sonra
tarçın, karanfil, zencefil ve havlıcanı da ekleyin.
4. 3 dakika daha demleyin ve süzerek için.
Kış çayında kullanılan karanfil ve zencefil,
antiseptik özelliğiyle vücuttaki bakterileri
yok etmede etkili. Hatmi çiçeği ise öksürük için
birebir.

dergiteneffus.com
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ÇAMLIK SOKAK, YEŞİLİ, SPORU
VE TEKNOLOJİYİ BULUŞTURAN YENİ
TASARIMIYLA AÇILDI

Kalafat
Çamlık Sokak Kentsel Tasarım Uygulama Projesi, Şehit Üsteğmen Arif
Doğa Parkı ile birleştirilerek hizmete açıldı.

Çekmeköy Belediyesi’nin İller Bankası desteği ile hayata geçirdiği
Çamlık Sokak Kentsel Tasarım Uygulama Projesi, prestij cadde
anlayışına yeni bir soluk getiriyor. Proje kapsamında yol ve kaldırım
düzenleme çalışmalarının ardından; yol kenarındaki yeşil alanın spor
parkuruna dönüştürüldüğü Çamlık Mahallesi Tel Boyu, yeni yüzüyle
kullanıma açıldı. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev
sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine;
Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan, AK Parti Çekmeköy İlçe
Başkanı Salih Kırıcı, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Cenap
Yağmur, meclis üyeler ve muhtarlar katıldı.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın 2019 seçimleri
öncesinde söz verdiği bir proje daha hayata geçti. Çamlık Sokak’taki
yol ve kaldırım sorununu çözerek ulaşımı rahatlatan
proje; binlerce metrelik yürüyüş ve bisiklet parkuru, dinlenme
alanları ve ücretsiz wifi ile prestij cadde çalışmalarına yeni bir model
oldu.
Çekmeköylüler'in spor yapabileceği parkurları ve spor aletlerini
içinde bulunduran yeşil alanda ayrıca; dinlenme alanları, ücretsiz

internet, araç park alanları, dış mekan mobilyaları, güneş enerjisi ile
aydınlatma panelleri ve çiçeklendirme çalışmaları da bulunuyor.
Programda selamlama konuşması gerçekleştiren Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler
bu
Günü. Hayatın her alanında yanlarında olduğumuz kardeşlerimizi
n
buluna
e
girişind
park
Doğa
dık.
unutma
de
ederken
inşa
ızı
parkım
engelli araç şarj istasyonunun bir benzerini bu parkımız içinde
konumlandırdık. Engelli vatandaşımız tekerlekli sandalyesini şarj
ederken istasyonda bulunan bilgisayardan ekiplerimize ulaşabilecek,
internette keyifle zaman geçirebilecek. Ayrıca parkımıza toplam 48
adet engelli araç rampası konumlandırdık. Çamlık Sokak Kentsel
Tasarım Uygulama Projesi’nde imalatını tamamladığımız 1300
metrelik bisiklet yolunu doğa park bisiklet yoluyla birleştirerek
ş
bisiklet yolu uzunluğunu 2200 metreye, 1100 metrelik yeni yürüyü
da
toplam
muzu
parkuru
yolumuzu yine Doğa Park’la birleştirerek
3365 metreye çıkardık. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun”
n
dedi. Başkan Poyraz açılış töreninde projede yoğun mesai harcaya
etti.
r
teşekkü
için
eri
gayretl
ve
emek
llerine
belediye persone
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TARİHTE OCAK arrow-circle-left

10 OCAK 1900
FRANSA

3 OCAK 1924

PİYONU

ŞAMPİYONLAR ŞAM

MÜHÜRLÜ LAHİT

Dünya Baş
Paris’te düzenlenen
ası’nda milli
on
piy
Pehlivanlığı Şam
met finalde
gururumuz Kara Ah
piyonlar
m
‘Şa
rakibini yenerek
aldı.
ı
nın
Şampiyonu’ unva

Howard Carter, Luksor’daki
tapınakta Tutankamon’un taş
lahdini buldu. Bulunan lahit
ilginç bir şekilde mühürlenmişti.

SANATIN MABED HALİ
4 OCAK 1609
TÜRKİYE

Bugün dahi heybetini
ve ihtişamını koruyan
Sultanahmet Camii’nin
sı
temelleri atıldı. Tamamlanma
rin
ese
etli
kıym
bu
7 yıl süren
Mimarlık görevini Sedefkâr
Mehmed Ağa üstlenmişti.

10 OCAK 49
İTALYA

27 OCAK 1888
ABD

ROMA’NIN YÜKSELİŞİ

BELGESEL DÜNYASI

n
Jül Sezar, ülkesindeki iç savaşı
ın
a’n
Rom
k
ere
gel
üstesinden
tartışmasız tek hâkimi oldu.
Bu durumda artık Roma
işi
İmparatorluğu’nun da yüksel
başlayacaktı.

Dergileri ve belgeselleriyle
adından sıkça söz ettiren ve
dünyanın neredeyse her
yerinde bir okur ve izleyici kitlesi
bulunan National Geographic
Society Washington’da kuruldu.
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TARİHTE

MISIR

arrow-circle-right TARİHTE OCAK

26 OCAK 1993
ÇEKOSLOVAKYA

26 OCAK 1950
HİNDİSTAN

GANDİ İLE GELEN
ÖZGÜRLÜK

BÜYÜK AYRILIŞ
Çekler ve Slovaklar
1917’de
kurulan Çekoslovaky
a topraklarını
bölüştüler. Bu ayrılm
anın kararı
iki etnik grubun lider
leri arasında
1992 tarihinde verilm
işti.

OCAK

la
1947’de Gandi’nin uğraşlarıy
tan
dis
Hin
n
bağımsızlığını ilan ede
anayasayı kabul etti.

YANGIN VAR
Sultan Abdülaziz tarafından
yaptırılan Çırağan Sarayı
yandı.

19 OCAK 1910
TÜRKİYE

8 OCAK 1784
KIRIM ÖZERK CUMHURİYETİ

22 OCAK 1517
MISIR

TEBAASI MÜSLİM
ÜSLİM
YÖNETİCİSİ GAYRİM

HİLAFET TÜRKLERDE

etmesiyle
Rusya’nın Kırım’ı ilhak
kez Müslüman
Osmanlı Devleti ilk
ı bir toprak
tebaasının yaşadığ
oldu.
parçasını kaybetmiş

Ridaniye Savaşı ile Mısır’ın
fethini tamamlayan Osmanlı
Sultanlarından Yavuz
Sultan Selim, bu başarısıyla
hilafeti de kendi hanedanına
taşımış oldu.

dergiteneffus.com
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FİLM REPLİKLERİ arrow-circle-left

ŞAHSİYET

Nasıl bir his biliyor musun Oda çok geniş ama
,
sığamıyorsun, bak kapı orda ama çıkamıyorsun
pencere açık ama nefes alamıyorsun.

ROCKY
KELEBEK ETKİSİ

Kendine inanmaya başlaya
na kadar, kendine
ait bir hayatın olmayacak
.

CASHBACK

COCO BEFORE CHANEL

Saate ne kadar çok bakarsan,zaman o kadar
yavaş akar.Beyninizdeki gizli yerin kapağını açar
ve her saniye işkence eder.

Fazla gururlusun.
Bu sana acı çektirecek
12

Bir bakıyorsun; haya
tta yapamam
dediğin şeyin başrol
ündesin.

dergiteneffus.com
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BENJAMIN BUTT
ON
AŞK ve GURUR

Hayatlarımızı ba
zen yakaladığımız
fırsatlar
belirler. Bazen de
kaçırdığımız...

A BEAUTIFUL MIND

Bizi asıl aldatan şe
y

kendi gururumuz
dur
çoğu zaman.

3 IDIOTS

Mutlu olmak her şeyin yolunda olması demek
değildir. Mutlu olmak, görmezden gelme
konusunda ustalaşmak demektir.

AKIL DEFTERİ

Yarından bu kadar korku duyarsan,
bugünü nasıl yaşarsın

İHTİYAR DELİKANLI

Onu unutmam ge
rektiğini
unutamıyorum. bir türlü

Güldüğünde düny
a da senle gü
tek başına ağlarsler; ağladığında
ın.
dergiteneffus.com
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YEŞİLÇAM’IN KOMEDYEN KADINI İKİ GÖZÜMÜN ÇİÇEĞİ

AYSEN
GRUDA
3

Türk sinemasının başarılı kadın komedyenlerinden
Ayşen Gruda’nın hayatına bir fener tutuyoruz.

0 Kasım 1945 tarihinde İstanbul’da
dünyaya geldi Ayşen… Daha küçük
yaşlarda güldürü yeteneğiyle dikkatleri
üzerine çekmeyi bilmişti. Babası kara tren
makinistiydi. Lise yıllarında babası vefat edince,
maddi sıkıntılardan dolayı çalışma hayatına girdi
başarılı oyuncu.
Ablası ve kız kardeşi oyuncu olarak sinema
hayatındaydılar. Ayşen de onlar gibi oyunculukta
şansını denemeye karar verdi. Bu kararıyla
birlikte
ileride her iki
kardeşinden
de daha fazla
üne sahip bir
oyuncu olup
Türk sinema
tarihine adını
altın harflerle
yazdıracaktı.

Domates Güzeli
Ayşen Gruda, Tevfik Bilge'nin turne tiyatrosunda
profesyonel oyunculuğa başladı. İlk rolü 1962
yılında "Kongre Eğleniyor" adlı vodvilde küçük
bir hizmetçi rolüydü. 1977 yılında 16 senelik
tiyatro hayatından sonra televizyonda bir eğlence
programı içinde yayınlanan skeçte canlandırdığı
"Domates Güzeli Nahide Şerbet" karakterinden
sonra herkes tarafından tanındı.

dergiteneffus.com

Gruda soyadı
nerden geliyor?
Ankara Meydan
Sahnesi'nde
tiyatro oyuncusu
Yılmaz Gruda
ile tanışıp
evlenen Ayşen,
kızları Elvan
doğunca bir
süre tiyatroya
15

DOSYA arrow-circle-left

ara verdi. Bu evlilik uzun
sürdü. Ayşen Gruda, Yılmaz
Gruda'dan boşandıktan
sonra da soyadını kullanmayı
sürdürdü ve bir daha hiç
kimseyle evlenmedi.

"Süt Kardeşler", "Şabanoğlu
Şaban", "Hababam Sınıfı",
"Neşeli Günler" gibi birçok
klasikleşmiş Türk sineması
örneklerinde oynadı.
Müzikallerin de vazgeçilmezi

Yeşilçam’ın demirbaşı
Ayşen Gruda daha sonra yakın dostu
Adile Naşit'le birlikte, Ertem Eğilmez filmlerinin
çekirdek kadrosunda yer aldı. O artık Yeşilçam’ın
demirbaşı oluvermişti. Sinemada "Tosun Paşa",

Sadece sinema hayatında değil tiyatro
sahnesinde de günden güne devleşiyordu
Ayşen Gruda. "Deve Kuşu Kabare", "Hababam
Sınıfı Müzikali", "Yedi Kocalı Hürmüz" gibi
kabare ve müzikallerde yer aldı. Bugün dahi
izleyiciyle buluştuğunda büyük
heyecan uyandıran bu müzikallerde
Ayşen Gruda aldığı rollerle büyük
alkış ve takdir topluyordu.
Sanat hayatında yarım asır
56 yıl boyunca aktif sanat
hayatının içinde bir simaydı.
Türkiye’den kadın komedyen
çıkmıyor diyenlere
verilebilecek en güzel
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örneklerden biriydi. Sanat
hayatındaki 56. yılını “Deli
Kadın” oyunuyla şehir şehir
turnelere katılarak kutlamış
ve bu alandaki başarısını
vefatından 1 yıl önce
tekrar sahnelemeyi
başarmıştı.
Müjdat Gezen ile
nişanlanmışlar
Ayşen
Gruda’nın,
Yılmaz
beyle evliliğinden önce ünlü komedyen oyuncu
Müjdat Gezen ile nişanlı olduğunu biliyor
muydunuz? İkilinin evlenmesi bekleniyorken
ufak bir kıskançlık sonrası nişan bozulmuş ve
başarılı iki oyuncu dostça ayrılmışlar. İkisi de ayrı
ayrı insanlarla
evlenip mutlu
olmuşlar.
“Gırgıriye”,
“Görgüsüz”
gibi filmlerde
arkadaşça
çalışmışlar.

Yeşilçam’dan sonra
Son yıllarında, “Pek Yakında”, “Dedemin Fişi”,
“Hababam Sınıfı Merhaba” gibi filmlerde rol alsa
da Yeşilçam’dan sonra sinema ile pek ilgilendiğini
söyleyemeyiz. Herhalde eski tadı alamamıştı
setlerden ve sinema dünyasından.

Hafızalarımıza
kazınan
partner
Türk sinemasının en önemli
oyuncularından
Kemal Sunal ve
Şener Şen ile oynadığı filmlerde
canlandırdığı karakterlerle hafızalarımıza kazındı
Ayşen Gruda. Kimi zaman “parka gitti iki gözümüzün çiçeği” kimi zaman da “idealini televizyon
taksiti bittikten sonra almaya karar verdi.”
dergiteneffus.com
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AYŞEN GRUDA'NIN ÖDÜLLERİ
Ayşen Gruda, verdiği emeklerin karşılığını her platformda
ödüle layık görülerek almıştı. 56 yıllık sanat hayatına
birbirinden kıymetli başarılar ve ödüller sığdırmıştı.
İşte onlardan bazıları:
• 2006: 11.Sadri Alışık Ödülleri
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
• 2010: Uluslararası Altın Portakal Film Festivali
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
• 2012: İstanbul Film Festivali
Onur Ödülü
• 2015: Uluslararası Altın Portakal Film Festivali
Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü

EN BİLİNEN SİNEMA ÇALIŞMALARI
n en akılda
Üstlendiği her rolün hakkını veren Ayşen Gruda’nın yer aldığı filmlerde
nda
kalanları sizler için derledik. Henüz izlemediyseniz, hafta sonu yasakları
ailece keyifle izleyebilirsiniz.

Hababam Sınıfı (1974)

Şaban Oğlu Şaban (1977)
18

Tosun Paşa (1976)

Hababam Sınıfı Tatilde (1977)

dergiteneffus.com

Süt Kardeşler (1976)

Gülen Gözler (1977)

Şark Bülbülü (1979)

Çöpçüler Kralı (1977)
Neşeli Günler (1978)

Doktor Civanım (1982)

Gırgıriye (1981)
Hababam Sınıfı
Güle Güle (1981)

Hababam Sınıfı Merhaba
(2003)

Çiçek Abbas (1982)

Şekerpare (1983)

Dedemin Fişi (2016)

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?
(2006)

Saygıyla anıyoruz
Pankreas kanseri tedavisi görüyordu
Ayşen Gruda ve bu kötü hastalığa yenik
düşmüştü bedeni. “Domates Güzeli” lakaplı
ünlü oyuncu 23 Ocak 2019’da, 74 yaşında
dünya hayatına veda etti. Kendisini saygıyla
anıyoruz.
dergiteneffus.com

19
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Birbirinden değerli şairlerimizi
vefat yıldönümlerinde onlardan
bir parça ile anıyoruz.
Ruhları şad olsun…

Şehitler tepesi boş değil,
Biri var bekliyor.
Ve bir göğüs, nefes almak için;
Rüzgâr bekliyor.
ARİF NİHAT ASYA
(7 ŞUBAT 1904-5 OCAK 1975)

Şimdi diyorum. Şimdi; bir deniz, denizde vapur, 			
gökyüzünde martı, semaverde çay olmalı...
		
Birde çaya yaren...
CEMAL SÜREYA
(10 AĞUSTOS 1931-9 OCAK 1990)

İmkânsız bir aşkın mücadelesi. Bazı şeyler nedensiz
olabiliyor sonu nereye giderse gitsin. Bazen o nedensiz
derinliklerin küçük bir anı için ömür bile verilir.
HALİDE EDİP ADIVAR
(?? 11884-9 OCAK 1964)
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Bir erguvanlar vardı
Pembe mi desem deli mi desem
Bu ümit olmasa içimde
Buralarda bir gün beklemem.
NECATİ CUMALI
(13 OCAK 1921-10 OCAK 2001)

Şark oturup beklemenin yeridir. Biraz sabırla
her şey ayağınıza gelir.
AHMET HAMDİ TANPINAR
(23 HAZİRAN 1901-24 OCAK 1962)

Sana gitme demeyeceğim,
Ama gitme, Lavinia.
Adını gizleyeceğim
Sen de bilme, Lavinia.
ÖZDEMİR ASAF
(11 HAZİRAN 1923-28 OCAK 1981)
dergiteneffus.com
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HAYVAN DOSTUNU

SATIN ALMA
SAHIPLEN
Eğer hayvan sevginiz sayesinde size eşlik edecek bir hayvanınız olsun
istiyorsanız satın almak yerine sahiplenerek çok daha kıymetli bir karar
vermiş olursunuz.

Son yıllarda toplumda hayvan sahibi olmak
giderek artan bir ivme kazandı. İnsanlara olduğu
gibi hayvanlara da değer veren bir toplum olmak
paha biçilemez bir nitelik. Her ne kadar hem

insana hem de hayvana şiddet haberleri görüp
çok üzülsek de, sevimli dostlarımız için güzel
adımlar da atılıyor.

Hayvan sahibi olmanın bazı faydaları:
■ Hayvan sahibi olmak aynı zamanda
insanları sorumluluk sahibi yaparak, özellikle
çocuklu ailelerde erken yaşta iş paylaşımı,
başka bir canlıya karşı sorumluluk taşıma ve
empati duygusunu geliştirir.
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■ Ailenizle birlikte barınağa gidip hayvan
sahiplenmek, bu hassas konuyla ilgili farkındalık
yaratmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca aileniz, bir
canlının hayatını kurtarmanın ve değiştirmenin
sevincini yaşarken, hayat boyu sadık bir dost
edinecektir.
■ Kedi ve köpeklerde ses ve koku duyuları insanlara
göre çok daha gelişmiş olduğundan, sizi ve evinizi
tehditlere karşı koruyabilir, kayıp insan, hayvan veya
eşyaları bulmanız da size yardımcı olabilirler.

■ Yapılan araştırmalar gösteriyor ki hayvan
sahibi olmak depresyon ve anksiyeteyi
azaltıcı etki gösterir.

■ Köpekler insanlardaki bazı hastalıkların teşhisinde
önemli rol oynamakta. Bazı ülkelerde şeker, kanser
gibi hastalıkları köpeklerin teşhis ettiği merkezler
bulunmakta.
■ Listeyi uzatmak mümkün. Eğer siz de sevimli bir
dost edinmek istiyorsanız önceliğiniz satın almak
değil barınaklardan sahiplenmek olmalı. Böylece
barınaklarda yaşayan hayvanların da bir yuva
edinmesine katkı sağlamış olursunuz.

SAHİPLENMESENİZ DE YARDIMINIZ
DOKUNABİLİR
Barınaklardan hayvan sahiplenmeseniz bile yardım
yapmanız mümkün. Yetkililerle görüşüp özellikle
kış aylarında barınaklardaki hayvanların beslenme
ihtiyaçları için katkı sağlayabilirsiniz. Bu hem
sorumluluk duygunuzu geliştirir hem de hayvan
dostlarımızı sevindirmiş olursunuz.
dergiteneffus.com
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ZEYTİNDALI HAREKÂTININ KAHRAMAN ŞEHİDİ

FATİH MEHMETHAN
2018 yılında Afrin’de toprağa düşen şehidimizi rahmetle anıyoruz.

Ü

lkemizin sınır güvenliği için gözlerini
kırpmadan cesaretle yola koyulmuştu
Mehmetçiğimiz.
Al bayraklarla,
insan seliyle ve dualarla
yolcu edilmişti her biri.
Fatih Mehmethan da o
cesur askerlerimizden
biriydi.

çok yardımsever bir kişiliğe sahipti. Lise yıllarından
beri görüştüğü Gamzesi ile dünya
evine girmek nasip olmuştu.

Karadenizli bir ailenin
en küçük çocuğu olarak
dünyaya gelmişti. Her
zaman güler yüzlüydü ve
24
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4 aylık evliydi
Henüz 4 aylık evlilerken toprağa
düştü Şehit Fatih Mehmethan.
Operasyona gitmeden önce eşi
onu Hatay’da ziyarete gelmişti.
Kahvaltı edip sahil kenarında
yürümüşlerdi birbirlerini son kez
göreceklerinden habersiz.

arrow-circle-right İZ BIRAKANLAR

24 saat bile geçiremeden Fatih’e bir telefon geldi.
Afrin’de gerçekleşen Zeytindalı Operasyonu için
birliğinden
çağrılıyordu. Eşi
Gamze ile birlikte
hazırladılar
çantasını. Son
kez sarıldılar
birbirlerine. Uzun
uzun baktı Fatih
Gamzesine ve
son kez el salladı
yârine.

“Her şey olacağına varır”

Görev yerinde
tek bir isteği vardı
Fatih’in, emri
altındaki birliğiyle
güvenli bir şekilde ülkesinin birliği için çalışmak.
Ailesiyle çok az haberleşebiliyordu. Tepede bir
bölgede askerleriyle birlikte mücadele veriyordu.

Şehit düştüğü günden bir gün önce
ailesiyle görüşmüştü. 27 Ocak 2018’de
yaralı askerlerine yardım ettiği sırada bir
havan topunun bulunduğu yere düşmesi
sonucu şehadet şerbeti içti. Görev yerine
gitmeden önce hisseder gibi söylemişti
aslında olacakları: “Afrin’e ne zaman
gideceğimiz belli olmaz. Sakın ağlamak
yok. Her şey olacağına varır.”
Ruhun şad olsun şehidim!
Öyle de oldu… Her şey olacağına vardı.
Fatih Mehmethan, vatanı uğruna toprağa
düştü. Şehitler tepesini boş bırakmadı
Hakkını helal et şehidim. Ruhun şad olsun!

Yağmur altında zor görev
2011 yılında Astsubay Meslek Yüksek
Okulu’ndan mezun olmuştu. Göreve başladığı
günden beri hiçbir şikâyeti olmamıştı. Eşine
de söylemezdi görev yerinin şartlarını. İlk defa
Afrin’deyken bahsetmişti şartlardan. Yağmurdan
dolayı uzun zamandır ıslak kaldıklarından ve bu
sebepten uyuyamadıklarından bahsetmişti. Her
şeye rağmen gururlu ve mutluydu. Ülkesi onun
en büyük aşkıydı.

ŞEHİT KANIYLA SULANMIŞ TOPRAK
Eşinin şehit olduğu noktadan getirilen bir avuç toprak ve bir zeytindalı
ile paylaşım yapan şehit eşi Gamze Mehmethan sızısını şu paylaşımla
dile getirdi: “Elimde kalan artık bunlar oldu. Can eşimin şehitliğe
eriştiği noktadan toprak, birlik getirmesini umduğumuz zeytin dalı...
Bu toprağa çok iyi bakın. Kocamın, Ali Gümüş’ün, yaralı askerlerimizin
kanı var. İyice ellerimi gömdüm içine kokladım durdum. Onun
kokusunu duyar gibi oldum. Artık avuntumuz bunlar. Afrin’den
düşünüp de bana gönderen Astsubay Sami kardeşime çok teşekkür
ederim”.
dergiteneffus.com
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SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARINI

HARVARD ÜNİVERSİTESİ’NDE
DEĞERLENDİRİN

S

Harvard Üniversitesi bünyesinde açılan ücretsiz kurslarla matematikten bilime
edebiyattan sosyal bilimlere kadar bir yelpazede bilgi edinin.

algınla birlikte hayatımıza giren online müze
gezileri, online spor, online yemek tarifleri derken
şimdi de gündemde online kurslar var. Harvard
Üniversitesi bünyesinde ücretsiz katılabileceğiniz
kurslarla donanımınızı arttırmak için bolca zamanınız
var.

İsterseniz kurs sonunda belirli bir ödeme yaparak
uluslararası bir sertifikaya da sahip olabiliyorsunuz.
Derslerin tamamının İngilizce olduğunu hatırlatalım.
Dolayısıyla bu kurslar dilinizi geliştirmek için de bir fırsat.
İşte sizin için hazırladığımız Harvard Üniversitesi’nde
ücretsiz kurslar listesi:

PREDICTIONX: OMENS, ORACLES & PROPHECIES
(SOSYAL BİLİMLER)
Antik Çin yaklaşımından modern astrolojiye kadar uzanan kehanet sistemlerine
genel bir bakış açısı sunan online kurs ile geçmişteki yöntemlerle gelecekle ilgili
fantastik tahminler yürütmek mümkün. Bu kurs 1 hafta sürüyor.
Dersin ücretsiz katılım linki:
https://online-learning.harvard.edu/course/predictionx-omens-oraclesprophecies?delta=0

FAT CHANGE: PROBABİLİTY FROM THE GROUND UP
(MATEMATİK)
Olasılıkları ve istatistikleri daha derin bir şekilde anlayarak nicel muhakeme
becerilerinizi arttırmak istiyorsanız bu kurs tam size göre. 7 haftalık derslerle
matematik alanındaki yeteneklerinizi yeniden keşfedeceksiniz.
Dersin ücretsiz katılım linki:
https://online-learning.harvard.edu/course/fat-chance-probabilityground?delta=0
26
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MODERN MASTERPIECES OF WORLD LITERATURE
(EDEBİYAT)
Dünya edebiyatının geçmişini, bugününü ve geleceğini keşfetmek için küresel bir
yolculuğa çıkaracak bu kurs sizleri. Son yıllardaki dünya edebiyatını yakından takip
etmek isteyenler için 8 haftalık eşsiz bir deneyim olabilir. Üstelik Türk edebiyatından
da seçmeler var.
Dersin ücretsiz katılım linki:
https://onlinelearning.harvard.edu/course/modern-masterpieces-worldliterature?delta=1

18TH-CENTURY OPERA: HANDEL & MOZART
(SANAT VE TASARIM)
Belki aranızda barok ve klasik operaya merak salanlar vardır ya da bu kursu görünce
merakı kabaracak olanlar. Mozart’ın ve Handel’in müzik aracılığıyla açtıkları sanatsal
çığır tüm müziksever kursiyerlerin beğenisine sunulmuş.
5 haftalık dersin ücretsiz katılım linki:
https://online-learning.harvard.edu/course/18th-century-operahandelmozart?delta=1

THT EINSTEIN REVOLUTION (BİLİM)
Albert Einstein’ın görelilik ve kuantum mekaniği teorilerinin izini sürebileceğiniz
bir kurs isterseniz bu dersler tam size göre. Ayrıca ünlü bilim adamının felsefe ve
sanatla ilişkisine de bu kurs aracılığıyla yakından şahit olabileceksiniz.
14 haftalık dersin ücretsiz katılım linki:
https://online-learning.harvard.edu/course/einstein-revolution?delta=0

THE HEALTH EFFECTS OF CLİMATE CHANGE (SAĞLIK)
Küresel ısınmanın insan sağlığını nasıl etkilediğini ve bu etkileri azaltmanın
yollarını öğrenebileceğiniz;
7 haftalık derslerin ücretsiz katılım linki:
https://online-learning.harvard.edu/course/health-effectsclimate-change?delta=1

Sizler için yukarıda seçtiğimiz kurslar denizde kum.
Daha fazla bilgi edinmek ve ilgi alanlarınıza göre başka
alanlardan kurslar tercih etmek isterseniz Harvard
Üniversitesi’nin sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Hepinize
kolay gelsin. :)
dergiteneffus.com
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K IZ K U LE S İ / ÜS K ÜDA R / İ STAN BUL
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31. Sayımızdaki Bulmaca Şifresini
Bize Gönderen

ÇEKİLİŞLE KİTAP KAZANAN
OKURLARIMIZ

ı

•
•
•
•
•

Ümran Meryem Karabakal
Mahir Çetin
Meryem Burak
Fatih Koç
Aysun Devrişoğlu

•
•
•
•
•

Hasan Burak
Selma Uçan
Sümeyra Özker
Oğuzhan Molla
Merve Erenler

Öz ge çm iş in iz de 20 20
bo ş gö rü nü yo r.
Ne ya pı yo rd un uz ?
ELİMİ YIKIYORDUM

BANA YIMRIH ATMA
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KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ
KAPSAMINDA KONSER ve SİNEMA
ETKİNLİKLERİMİZE ARA VERDİK.
SÜRPRİZ HEDİYELERİMİZE
DEVAM EDİYORUZ:)
dergiteneffus.com web sitemizden
bulmaca şifresini gönderin, siz de ödül
kazanma şansını yakalayın.

Hedye
kazandığını
lk bzden duy
styoruz.
Cep telefonuna güzel
br haber gelmesnden
daha güzel ne
olablr k:)
r
İyi Eğlencele
:)
iz
Diler

Siz de Ödül
Kazanmak İster
Misiniz?
ÖDÜLLÜ BULMACA
SAYFA 53'TE ve
WEB SİTEMİZ
dergiteneffus.com
adresinde.

Şiir ve Sözlerinizi
Bize İletin,
Okur Sayfamızda
Çekmeköylüler ile
Buluşturalım!
dergiteneffus.com
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K

ız Kulesi, İstanbul’un simgelerinden
biri olarak Boğaz’ın insanı mest eden
fotoğraflarında her zaman yer bulur.
Kız kulesi
zaman içinde birçok
efsaneye tanıklık
etmiştir. Zamanında
Damalis ve Leandros
gibi isimlerle anılan bu
kule, İstanbul’da aşkın
ve zarafetin bir simgesi
olarak aynı zamanda
32

şehirde romantik bir aktivite yapmak isteyenlere
ilham verir.
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Salacak açıklarındaki küçük bir
ada üzerine inşa edilmiş bu tarihi
yapı, eski zamanların atmosferini
yaşamak isteyenleri misafirperver
bir üslupla buyur ediyor. Tarih
boyunca farklı amaçlarla kullanılmış
ve hakkında çokça rivayetler
üretilmiş Kız Kulesi için anlatılan
efsanelere bir göz gezdirelim.

arrow-circle-right GEZELİM GÖRELİM

Hares’in mezarı
efsanesi
Atina Kralı Hares’in
çok güzel bir eşi
varmış. Salacak sahilini
çok sevdiğinden
öldüğünde onu
buraya gömdürmüş.
Yunanlarda bu nedenle
sahile Damalis sahili,
kuleye de Damalis
kulesi demişler. Hatta
eğer doğruysa bir de
heykeli varmış Kraliçe Damalis’in kayalıklarda.
Tabii efsaneler bu kadarla sınırlı değil.
Hero ve Leandros efsanesi
Yunan mitolojisinden
Hero, Afrodit’in
rahibelerinden biri olarak
Kız Kulesi’nde
görevlidir.
Efsaneye
göre bir gün
kuleden
karşıya
geçer ve bir
başka rahip
Leandros
karşılaşır.
Birbirlerine âşık olurlar ve
görüşebilmelerinin tek yolu
Leandros’un boğazın soğuk ve
akıntılı sularını geceleri yüzerek
aşmasıdır. Bir süre böyle yaşarlar
aşklarını ama rüzgârlı bir gecede Hero’nun
Leandros’a yol gösteren feneri sönünce yüzerek
sevdiğine ulaşmaya çalışan âşık karanlıkta yolunu
kaybeder ve boğularak ölür. Buna dayanamayan
Hero da sevgilisinin peşinden derin sulara bırakır
kendini. Bu efsaneye dayanarak Romalılar burayı
Leandros Kulesi olarak adlandırırlar.

Hanım Sultan efsanesi
Bu hikâyeye göre ise Selçuklu Sultanlarından biri,
rüyasında çok sevdiği kızının bir yılan tarafından
ısırılarak
öleceğini görür.
Vesveseye
kapılan sultan,
kızını kuleye
yerleştirir. Kendisi
dâhil kimsenin
kuleye girip
çıkmasına izin
vermez. Hatta su
ve süt dahi özel
borularla akıtılır
adacığa. Derken
yıllar sonra hanım
sultan hastalanır. O güne dek bilinen en iyi hekim
tarafından zar zor iyileştirilir genç kız. Bunun
üzerine pek çok farklı yerden hanım sultana
hediyeler yollanır, bunların arasında da bir sepet
üzüm vardır. Üzüm sepetinin içine gizlenmiş olan
yılan, o gece hanım sultanı zehirleyerek ölümüne
neden olur.

dergiteneffus.com
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Gelelim gerçek hikâyesine

Seyahat listenize ekleyin

Kız Kulesi’nin tarihi milattan önceki zamanlara
kadar uzanıyor. Tarihi kanıtlara baktığımızda
kuleden ilk olarak MÖ 410 yılında söz edildiğini
görüyoruz. Atinalı
Alkibiades
tarafından inşa
edilen kule,
Boğaz’dan
geçen gemileri
kontrol etmek
ve vergi almak
amacı ile
kullanılıyormuş.

İster tarihi gerçekliğiyle, ister kulağa hoş gelen
efsaneleriyle olsun, Kız Kulesi İstanbul’un en
nadide eserlerinden biri. Boğaz’da bir başına
kalmış bu yapıta Galata
Kulesi’nin uzaktan
uzağa eşlik ettiği
söylentiler arasında.
Eh, bu durumda gezip
görülecek yerlerin
başında geliyor.

İstanbul, Roma
hâkimiyetine
geçtikten
sonra Bizans
İmparatoru
Manuel
Komnenos
(I. Manuil)
yapıyı taşlarla
güçlendirip tam
bir kule olarak
tasarlatmış ve
bir savunma
binası haline
getirmiş. Osmanlı
zamanında bir
kez daha restore edilen kule, mehter takımının
gösterilerine sahne olmuş. Tarihi boyunca
birçok kez harap olup tekrar restore edilen bu
kule, günümüz itibarıyla Üsküdar’da Salacak
açıklarında gidilebilecek bir kafe, müze ve
restoran olarak hizmet veriyor.
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Pandemi süreci kontrol
altına alınır alınmaz
seyahat listenizin başına
ekleyebileceğiniz
Kız Kulesi’ne
Çekmeköy’den
gitmek için Üsküdar
metrosunu kullanmak
kafi. Yolunuz düşerse
bu romantik kulenin
fotoğraflarını bize
göndermeyi
unutmayın :)
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tlaması süresince ilçenin
Çekmeköy Belediyesi’ne bağlı ekipler sokağa çıkma kısı
ları gerçekleştirdi.
çeşitli bölgelerinde sokak hayvanlarını besleme çalışma
Çekmeköy Belediyesi’ne bağlı ekipler hafta
sonunda uygulanan iki günlük sokağa çıkma
kısıtlaması sürecinde ilçenin çeşitli bölgelerinde
sokak hayvanlarına mama bıraktı. Ekipler ayrıca
bakıma ihtiyaç olan ve sağlık problemi yaşan sokak
hayvanlarını ise tedavileri için Ömerli Hayvan Bakım
Evi’ne aldı.
“Besleme çalışmalarını titizlikle gerçekleştiren
arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diyen Çekmeköy
Belediye Başkanımız Ahmet Poyraz “Bu işi yapmak

bir zorunluluktan ziyade gönül ve vicdan işi.
Ekiplerimiz büyük bir özveri ve gayretle çalışmalar
yapıyor. Bizler gerek hafta içi gerekse hafta sonu
bakım, tedavi ve besleme çalışmaları yapıyoruz.
Hayvanseverlerimiz de ellerinden geldiğince
sokaklarda caddelerde hayvan dostlarımız için
gayret gösteriyorlar. Sokağa çıkma kısıtlanması
uygulandığında vatandaşlarımızın gözü
arkada kalmasın, minik dostlarımız bizlere
emanetler,” dedi.

dergiteneffus.com
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KIBRIS’TA BİR LİMAN ŞEHRİ

Doğu Akdeniz’in en stratejik limanlarından Mağusa’nın kadim yolculuğuna
şahitlik etmeye ne dersiniz?

K

ıbrıs adasının doğusunda Mağusa Körfezi’nde
yer alan kadim şehrin kuruluşu milattan öncesine
dayanıyor. Rivayete göre Mağusa’yı Mısır Kralı II.
Ptolemy Philadelphus kurmuş.
Ortaçağ dönemine kadar Roma ve Bizans şehri olan bu
liman belirli bir süre İslam hakimiyeti altında da kalmış.
1291’de Memlükler tarafından fethedilince göçmenlerin
uğrak yeri haline gelmiş. Nüfusun
ve ticaretin artmasıyla stratejik
bir önem kazanan Mağusa 1373
tarihinden itibaren Cenevizliler’in
eline geçmiş ve sonrasında da
Venedikliler tarafından yönetilmiş.

Mağusa’nın Türkleşmesi
1570 tarihinde Kıbrıs, Osmanlılar tarafından fethedilince
Mağusa’nın hâkimiyeti de atalarımıza geçmişti. Osmanlı
İmparatorluğu da bu liman kentine askeri bir üs
vaazifesi gördürdü ve şehrin surlarını onardı. Osmanlı
hâkimiyetindeki tüm coğrafyalar gibi bu bölgede de huzur
ve güvenlik baki oldu.

Shakespeare’in Othello’su bu
şehirde
15. yüzyıl, Mağusa’nın askeri bir
başşehir olarak gelişmesine imkân
sağlamış. Bölgenin güvenliği
için Venedikliler buraya şehri
çevreleyen surları onararak
muhkem bir kale inşa etmişler.
Ortaçağ askeri mimarisinin önde
gelen örneklerinden Othello Kulesi
de bu devrin eserlerinden. Hani,
Shakespeare’in aynı isimli tiyatro
eserinden sonra ünlenen kule var
ya, işte tam kendisi.
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İngiliz Müdahalesi
1878 tarihinde İngilizlerin ada
yönetimini ele geçirmesiyle Mağusa
da elden çıkmış oldu. İngilizler burayı
İkinci Dünya Savaşı esnasında bir
donanma üssü haline getirdiler. Bu
dönemde şehir önemli bir tahribata
uğradı.
Kıbrıs Barış Harekâtı
Uzun bir süre adada belirsizlik
hâkimdi. Rumlar tarafından Türklere
yapılan saldırılar Türkiye’nin Kıbrıs’a
askeri müdahalesiyle sonuçlandı.
Ata yadigarı topraklar yeniden
huzura kavuşmuştu. 1974’teki bu
müdahalenin ardından Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti kuruldu.
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Gazimağusa

nitelendirmiş Mağusa’yı. Ludolf
von Suchen ise 1350’de kaleme
aldığı seyahatnamesinde çok
sayıda zenginin yaşadığı ve her
taraftan gelen hacı ve tüccarın
buluştuğu bir yer olması sebebiyle
dünyadaki bütün şehirlerin en
zengini olduğunu yazmış.

Mağusa’nın Türk
kesiminde kalmasının
ardından günümüzden
yeniden açılmasıyla
gündeme gelen Maraş
bölgesi boşaltılmıştı.
Harekâtın izlerini taşıyan
Mağusa, 13 Şubat 1975’te
Gazi unvanıyla anılmaya
başladı.

Günümüzde Mağusa

Seyyahların gözünden
Mağusa
1211’de şehri ziyaret eden W. von Oldenburg burasını iyi
bir liman, 1322’de Mandaville ise her din ve ırktan insanın
ziyaret ettiği dünyanın en başta gelen ticaret şehri olarak

Günümüzdeki adı Gazimağusa
olan şehir sur dışında modern
mahalleler halinde genişlemiş
vaziyette. Dokumacılık şehrin
başlıca sanayi faaliyetleri arasında yerini alıyor. 1996
yılında yapılan sayıma göre şehrin nüfusu yaklaşık 32 bin
kişi.

AYBÜKE ÖĞRETMENİN TÜRKÜSÜ

Mağusa limanı limandır liman aman aman
Beni öldürende yoktur din iman

2017 tarihinde hain teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan
güzeller güzeli öğretmenimiz Aybüke’nin Mağusa ile anılan bir
tarafı var. Vefatından sonra, billur sessiyle Mağusa Türküsü ’nü
seslendirdiği bir videosu ortaya çıkmıştı. O türkünün dizelerini
sizlerle paylaşırken şehit öğretmenimizi de saygı, sevgi ve
rahmetle anıyoruz.

Uyan Alim uyan uyanmaz oldun
Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun
—
İskeleden çıktım yan basa basa aman aman
Mağusaya vardım kan kusa kusa
Uyan Alim uyan uyanmaz oldun
Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun
—
Mağusa limanından aldılar beni aman aman
Üç mil uzağına attılar beni
Uyan Alim uyan uyanmaz oldun
Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun

dergiteneffus.com
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YEŞİL SAHALARDAN BİR

MARADONA
GECTI
Futbol camiasının en efsane isimlerinden
Maradona’nın yeşil sahalardaki başarılarını
ve futbol kariyerini sizler için araştırdık.

3

0 Ekim 1960'da Arjantin'in Villa Fiorito kentinde dünyaya gelen
Diego Armando Maradona, futbolla 10 yaşında tanıştı.
5 Aralık 1970'de arkadaşı Goyo Carizzo tarafından o dönemde
Los cebollitas takımını çalıştıran Francis Cornejo ile tanıştırıldı.
136 maçta sıfır yenilgi
Daha 10 yaşlarında ufak tefek bir çocuk olan
Maradona Los cebollitas ile çıktığı 136
maçta da kaybetmedi ve efsane
olmaya burada başladı diyebiliriz.
16 yaşında Argentinos Juniors
takımıyla birinci ligdeki ilk
maçına çıkan Maradona 1976
yılında FİFA dünya gençler
şampiyonasına katıldı.
Boca Juniors takımında
ilk maçına 22 Şubat
1981 yılında Talleres
takımına karşı oynadı.
O sene Boca ile ilk
şampiyonluğunu
yaşadı.
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Barcelona yolculuğu

Kalbine yenik düştü

1982 yılında 12 milyon dolarlık bonservis bedeli
ile Barcelona'ya transfer oldu. Ünlü futbolcu Nou
Camp’taki ilk maçına 1982
yılında dünya kupasında
Belçika’ya karşı çıktı.
Barcelona formasıyla ilk
sezonunda hayal kırıklığına
uğratan Maradona 2. sezonda
da yaşadığı sakatlıklar ve
rahatsızlıklar sebebiyle iyi bir
sezon geçiremedi.

Kulüp takımlarında çıktığı 588
maçta 311 gol atan Maradona,
Arjantin mili forması ile 91
maçta 34 gol atmıştı. 24 Kasım
2020 tarihinde Arjantin'de
Tigre'de evinde kalp krizi
geçirerek hayata gözlerini
yumdu. Diego Armando
Maradona hala gelmiş geçmiş
en iyi futbolcular arasında
yer alır. Kendisini futboldaki
başarılarıyla anıyoruz.

Eliyle gol attı
1984'de, kendisini 1978 yılında dünya kupası
kadrosuna almayan Menotti'nin Barcelona'nın teknik
direktörü olmasıyla takımdan ayrılan Maradona, 1991
yılına kadar formasını giydiği İtalya’nın Napoli takımıyla
sözleşme imzaladı. Arjantin’in dünya kupasını evine
götürdüğü kupada çeyrek
finalde İngiltere’ye elle attığı
skandal gol yıllarca futbol
gündeminde kaldı. Maradona
elle attığı o golü 'Tanrının eli'
olarak tanımladı.
Jübilesini yaptı
37 yaşında aktif futbol
hayatına son veren Maradona
dünyanın en iyi futbolcusu
olarak hafızalarda kaldı.
Futbolu bıraktıktan sonra aşırı
kilo alması ve yaşadığı sağlık
problemleri bir süre peşini
bırakmadı. Küba'da kalbinde
geçirdiği rahatsızlıktan
dolayı 22 ay tedavi gördü
ve ardından da geçirdiği trafik kazasıyla dizinden bir
operasyon geçirdi.
Yüzyılın futbolcusu
Zaman zaman kulüp takımları ve Arjantin milli
takımının teknik direktörlüğünü yapsa bile her iyi
futbolcu iyi bir teknik direktör olamaz tezini doğrular
nitelikteydi. 11 Aralık 2000 yılında yapılan bir törende
FİFA tarafından Pele ile birlikte yüzyılın futbolcusu
seçildi.
dergiteneffus.com
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Türkiye’nin yerli ve millî projelerine bir yenisi eklendi.
İşte karşınızda Türksat 6A.

T

ürksat 3A, 4A, 4B haberleşme
uydularıyla, dünya üzerindeki 118
ülke ve 3 milyarlık nüfusun bugün
Türkiye'nin kapsama alanında
olduğunu biliyoruz. Ülkemizin uydu-uzay,
haberleşme ve yayıncılık hizmetleriyle
internet ve bilişim sektöründe bölgesinde
lider, dünyada da söz sahibi ülke olması için
devlet kurumları seferber olmuş durumda.
Bu stratejik hamlelerin meyvesini Türksat
5A ve Tüksat 5B ile alıyoruz.
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İlk yerli uydu 6A
Tüm çalışmalar devam
ederken ilk yerli ve milli
uydumuz Türksat 6A için
kolları sıvadık. 2022’de uzaya
fırlatılması planlanan haberleşme
uydusu ile dünyada bu alanda üretim
yapan ülkeler arasına girmiş olacağız.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu, Türksat'ın uydu
yayıncılığında uluslararası
arenada önemli bir
aktör olduğunu
bildirerek
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şunları söyledi: "İlk yerli ve millî haberleşme
uydumuz Türksat 6A'yı inşallah 2022’de uzaya
göndereceğiz. Türksat 6A’nın üretilmesiyle
Türkiye dünyada haberleşme uydusu üretebilen
10 ülke arasına girecek. Haberleşme uydularımız
uzaya ulaştığında ülkemiz, görüntü, ses ve
data iletişimi ile birlikte diğer katma değerli
hizmetlerimizle dünyada söz sahibi olacaktır."
Her alanda giriştiğimiz yerli ve milli üretim
mücadelemizi var gücümüzle destekliyor ve
ülkemizin yeni başarılara imza atması için hız
kesmeden çalışmanın haklı gururunu
yaşıyoruz.

TÜRKSAT 6A HANGİ ÖZELLİKLERİ
TAŞIYOR?
İlk yerli ve milli uydumuz birbirinden değerli özellikleriyle
göz dolduruyor. İşte o özelliklerden bazıları:
■ Türksat 6A, Türkiye’nin daha önceki haberleşme
uydularından farklı olarak, bütünüyle millî imkânlarla
üretilecek olan ilk haberleşme uydusu olma özelliğini
taşıyor.
■ Yaklaşık 600 milyon lira maliyetle gerçekleştirilecek
yerli uydu projesinde, uydu ve yer istasyonunda
kullanılacak ekipman, yazılım ve birçok alt sistem
de millî imkânlarla geliştiriliyor.
■ Yakıt dâhil yaklaşık 4 bin 300 kilogramlık
kütleye sahip olacak Türksat 6A, 42° Doğu
boylamındaki yörüngeye yerleştirilecek.
■ Türksat 6A, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa,
Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Asya kıtasının
büyük bir bölümünde müşterilerine hizmet
sunacak.
■ 18 aktif, 5 yedek, toplam 23 aktarıcıya
sahip olacak.
dergiteneffus.com
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SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARINDA

EVDE KALARAK EĞLENİN
2020, korona salgını sebebiyle tüm dünya için karantinalarla dolu bir yıl oldu.
Evde kalmanın hayati önem taşıdığı bu günlerde aktivite listemize bir göz atmaya
ne dersiniz?

Pandemi, karantina, yeni normal derken kış ayları
ile birlikte korona süreci tüm dünyada yeniden pik
yaptı. Sağlık alanında verdiği başarılı mücadeleyle
Türkiye, salgını kontrol altında tutmak için tüm
imkânlarını seferber etmiş durumda.
Bizlere düşen maske, hijyen ve sosyal mesafe
kurallarına uymak ve zorunlu durumlar haricinde

Kitap tanıtım sayfamızdan seçtiğiniz
eserlerle dolu bir hafta sonu

Listemizde yer alan aktiviteleri evde uygularken
fotoğraflarınızı çekip dergimizin internet sayfası
aracılığıyla bizlere gönderebilirsiniz. Şimdiden keyifli
hafta sonları :)

Diziler, filmler, belgeseller…

Teneffüs dergisi olarak her ay sizler için kitaplar
tanıtıyoruz. Kitap tanıtım sayfamızdan seçeceğiniz
kitaplarla dopdolu bir hafta sonu geçirmeniz
mümkün. Böylece hem kelime dağarcığınıza katkı
sağlayabilir hem de göz açıp kapayıncaya kadar
hafta sonu yasağını geçirebilirsiniz.
42

evde kalmak. Hafta sonu yasaklarıyla birlikte evlerde
vakit geçirirken eğlenebileceğiniz bir aktivite listesi
hazırladık.

Bir fincan kahve ya da iç ısıtan bir çay eşliğinde,
battaniyenize sarılıp izlemek için fırsat bulamadığınız
film, dizi ya da belgesellere vakit ayırmaya ne
dersiniz? Böylece hem entelektüel anlamda birikim
elde edebilir hem de soğuk kış günlerinin tadını
battaniye altında keyif yaparak geçirebilirsiniz.
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Puzzle ile zamanın nasıl geçtiğini
anlamayacaksınız

Spor şart

Çocuklar için 50, 100, 150 parçalık; yetişkinler
için 1000, 1500 parçalık puzzle zamanın su gibi
akıp gitmesini sağlayabilir. Başına oturduğunuzda
saatlerin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

İster karantinada olun ister normal bir zamanda,
hareket sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazı. Spor
salonuna gidememek bahane değil, spor salonunu
evinize taşımanız mümkün. İnternette her yaşa göre
spor videoları var, size düşen ise birini seçip fonda
müzikle bolca hareket etmek. Ne demişler: hareket
berekettir!

Biraz nostalji
Baza altlarına saklanmış aile albümleri sokağa
çıkma yasaklarında nostalji yapmak için güzel bir
fırsat olabilir. Günümüzde tüm fotoğraflarımızı
dijital arşivlerde sakladığımız gerçeğini göz önünde
tutarsak, bizzat dokunarak gideceğimiz güzel anılar
eski aile albümlerinde saklı.

Sevgili günlük…
Gelecekte bu günlerimizi hatırlamak için günlük
yazmak harika bir fikir gibi duruyor. 80’li ve 90’lı
yıllarda hemen hemen tüm gençler günlük tutardı.
Şimdilerde sosyal medya bir yerde anılarımızı foto
günlüğe çevirdiğimiz mecralar olsa da yazmak
insana her daim iyi gelen bir eylemdir. Hem
biliyorsunuz “söz uçar, yazı kalır!”

Listeyi genişletmek tamamen sizin ilgi alanınıza ve
hobilerinize kalmış. Müzik dinlemek, sevdikleriniz
görüntülü sohbetler yapmak, atkı örmek ve daha
niceleri için hayal dünyanıza başvurun :)

dergiteneffus.com
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Neden Gazeteciler Değil de

ÇALIŞAN
GAZETECİLER
GÜNÜ?

C

Türkiye'de her yıl 10 Ocak tarihi Çalışan
Gazeteciler Günü olarak kutlanıyor. Peki,
olayın perde arkasında ne var dersiniz?

alışan Gazeteciler Günü ilginç bir öyküye
dayanıyor. 1961 yılının 10 Ocak günü
resmi gazetede yayınlanan bir kanun
ile basın çalışanlarının bazı
hakları yasal güvenceye kavuştu.
Şimdi ''212 sayılı yasa'' olarak
bilinen düzenleme, iş
sözleşmelerinin yazılı olarak
yapılması, sözleşmelere
işin türü ve ücret
miktarının yazılması
gibi gazetecilerin sosyal
ve yasal haklarını
belirleyen hükümleri
içeriyordu.
9 Patron Olayı
İlgili yasanın gazetecilere
getirdiği haklar patronlara
da bazı sorumluluklar
yüklüyordu. Bunun üzerine adeta
kazan kaldıran patronları 10 Ocak
günü gazetelerinde okuyucularını şaşkına
çeviren bir ortak bildiri yayınladılar ve ''gazetemizi üç
gün kapatıyoruz'' duyurusunu yaptılar.
44

Patronların yeni yasal düzenlemeleri kabul etmek
istememesi üzerine bu olay tarihe 9 Patron Olayı
olarak geçti.
Çalışan Gazetecilerden Basın
Gazetesi
Gazete sahiplerinin bu
ortak tepkisi karşısında,
çalışanlar da bir araya
geldiler. Gerekli
girişimlerin ardından
çalışanların ortak
ürünü olan ''Basın
Gazetesi'', 11 Ocak
günü yayınlandı.
Basın Gazetesi, gazete
patronlarının üç günlük
boykotu sırasında düzenli
olarak yayın hayatını
sürdürdü. İşte bu girişimden
dolayı, Türkiye’de her yıl, 10
Ocak tarihi Çalışan Gazeteciler Günü
olarak kutlanıyor. Bizler de tüm basın
emekçilerinin gününü tebrik ediyoruz.
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ÇEKMEKÖY’E YENİ OKUL
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daha kazandırıyor.
kanı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TMSF Baş
ya ve
Muhittin Gülal, İstanbul Valisi Ali Yerlika
ende
ilçe belediye başkanlarının katıldığı tör
elleri atıldı.
İstanbul’da yeni yapılacak okulların tem
yapıldı.
Tören pandemi tedbirlerine uygun olarak
Çekmeköy
Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan ve
köy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Çekme
okul için
Hamidiye Mahallesi’nde yapılacak yeni
düğmeye bastı.

raz, nüfus
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poy
andırarak,
artışı yaşayan mahallelerimize okul kaz
birlerimisınıflarda yoğunluk yaşanmaması için ted
llah
zi alıyoruz. 24 derslikli bu okulumuz inşa
f
Mimar Sinan, Hamidiye ve Mehmet Aki
ımıza
Mahallelerimizde ikamet eden evlatlar
güzel bir eğitim yuvası olacak,” dedi.

dergiteneffus.com
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OCAK'TAN DOKULEN
TAKVIM YAPRAKLARI

Ocak ayında, takvimden düşen yapraklar misali aramızdan ayrılan
güzide insanları anıyoruz.

LEFTER
KÜÇÜKANDONYADİS
SARI LACİVERT
BİR SEVDA

Lefter Küçükandonyadis, 22 Aralık 1925
senesinde Büyükada'da dünyaya geldi. 2 yıl
Taksim Spor forması giyen Lefter, 1947'de
Fenerbahçe'ye transfer oldu. Avrupa’da da
bir süre oynadıktan sonra İstanbul’a dönerek
1953-1954 sezonunda gol kralı oldu. Kariyeri
boyunca 832 gol atarak rekor kıran Lefter,
futboldaki başarısıyla ordinaryüs lakabıyla
anıldı. 9 kez Milli Takım kaptanlığı yaptı ve
başarılarından ötürü Altın Şeref Madalyası ile
ödüllendirildi. 13 Ocak 2012’de aramızdan
ayrılan başarılı futbolcu her daim sarı lacivert
tutkunuydu. Kendisini saygıyla anıyoruz.

DOĞU FATİHİ

KAZIM KARABEKİR PAŞA
23 Temmuz 1882’de İstanbul’da dünyaya gelen
Kazım Karabekir, Milli Mücadele döneminin en önemli
simalarından biriydi. Fatih Askeri Rüştiyesi ve Kulesi
Askeri Lisesi’nde eğitim gördükten sonra Harp
Akademisi’ni önemli başarılarla bitirerek Kurmay yüzbaşı
sıfatıyla görevine başladı. Kurtuluş Savaşı yıllarında hem
cephe önünde hem cephe arkasında önemli görevler
yerine getirdi. 26 Ocak 1948’de Ankara’da hayatını
kaybeden Doğu’nun Fatihi Kazım Karabekir Paşa’yı saygı
ve rahmetle anıyoruz.
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DEPREM DEDE

AHMET METE IŞIKARA
1941 yılında Mersin'de doğan Ahmet Mete
Işıkara, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeofizik
Bölümünden mezun oldu, aynı yerde doktora
çalışmalarını tamamladı. 17 Ağustos 1999'da
Marmara bölgesinde yaşanan deprem sonrası yaptığı
toplumu bilinçlendirme çabaları nedeniyle özellikle
dönemin çocuklarının bilincine deprem dede,
deprem amca gibi isimlerle de yerleşti. Jeofizik
mühendisi Işıkara, 21 Ocak 2013’te aramızdan ayrıldı.
Kendisini saygıyla yâd ediyoruz.

KAHRAMAN ŞEHİT POLİS

FETHİ SEKİN
1973 yılında Elazığ’da dünyaya gelen Fethi
Sekin, eğitimini memleketinde tamamladıktan
sonra Polis Meslek Yüksekokulu’nu kazandı.
1995 yılında mezun olan Sekin’in ilk görev yeri
Kilis oldu. Daha sonra Bingöl’e atanan Sekin,
1999-2002 yıllarında bu kentte görev yaptı.
PKK'lı teröristler, 5 Ocak 2017'de otomobille
İzmir Adliyesinin C kapısına yöneldi. Kahraman
polisimiz şüpheli aracı fark etti ve mermisi bitene
kadar canı pahasına teröristlerle çatıştı. İzmir’de
büyük bir faciayı önleyen Fethi Sekin, görev
yerinde şehit düştü. Ruhun şad olsun şehidim, bu
millet seni hiçbir zaman unutmayacak!
dergiteneffus.com
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4. ÇEKMEKÖY ULUSLARARASI
KISA FİLM YARIŞMASI’NDA
SAĞLIK TEMALI FİLMLER YARIŞTI

Çekmeköy Belediyesi’nin düzenlediği uluslararası kısa
kazananlar ödüllerini aldı.

C

Yarışmada birinciliği “Naftalin” filmiyle
Muhammed Furkan Daşbilek, ikinciliği
“Yağmur Olup Şehre Düşüyorum”
filmiyle Kasım Ördek, üçüncülüğü
“Bugün Ölmek İstemiyorum” filmiyle
Onur Sefer kazandı. Jüri Özel Ödülünü
Turgut Kanal’ın Yaren filmi kazanırken;
Mansiyon ödüllerini Enis Manaz’ın
“Le Périple D’abélla - Abella'nın
Yolcuğu” Barış Şefer’in “Logos”, Hasan
Kalender’in “+Bir Başarı Hikayesi”,
Abdullah Şahin’in “Artı Bir “ Filmi ve
Sezgin Yüzay’ın “Koku” filmleri kazandı.

ekmeköy Belediyesi’nin
dördüncüsünü sağlık
temasıyla düzenlediği
Çekmeköy Uluslararası
Kısa Film Yarışması’nda dereceye
giren filmler belli oldu. Dünyayı
etkisi altına alan pandemi nedeniyle
sağlığın yeniden yorumlandığı
yarışmaya 135 film başvurdu.
Toplamda 80 bin TL ödülün
dağıtıldığı törende, ilk üçe giren
filmlerin yanı sıra jüri özel ödülü ve
beş filme mansiyon ödülü de verildi.
Sheraton Grand Ataşehir Hotel’de Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek törene; jüri üyeleri
Birol Güven, Barış Başar, Erdem Baş, Aydın Sarman, Serdar Can,
Ünal Yeter, Erol Erdoğan, Yeşim Dalgıçer, Ayşe Şahinboy Doğan,
Nihal Şen TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinin
sevilen oyuncusu Eray Yasin Işık katıldı.

8
4
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film yarışmasında

Kazananlar ödüllerini Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan,
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, İl Kültür ve Turizm
Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Avukat
Akın İlhan, Milliyetçi Hareket Partisi Çekmeköy İlçe Başkanı
Cenap Yağmur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Bayrak ve
protokol ve jüri üyelerinin ellerinden aldırlar.

dergiteneffus.com
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ALEMDAĞ YÜZME HAVUZLU
SPOR KOMPLEKSİ’NİN İNŞAAT
ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
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Yüzme Havuzlu
pleksi’nin inşaat
Alemdağ Yüzme Havuzlu Spor Kom
. Alemdağ Stadı,
çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
unduğu 122. Sokakta
halı saha ve fitness salonunun bul
zemin, çatı teras
yapımına başlanan tesis; bodrum,
planlandı.
katlarıyla 2.000 m2’lik bina olarak
bitirilmesi
İnşaat çalışmalarının 2021 yılı içinde
desteğiyle
ığı
planlanıyor. “Gençlik ve Spor Bakanl
ıracağız” diyen
ilçemize yeni spor kompleksi kazand

aşlarımızla
Başkan Poyraz “Biz bu şehri vatand
z. Mahallemize
birlikte kurduk birlikte yönetiyoru
vatandaşlarımızın
gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizde
mdağ stadı
bu yönde bir talebi vardı. Önce Ale
üyüş parkuru inşa
etrafından bulunan alanda bir yür
sunduk. Geçtiğimiz
edip vatandaşlarımızın hizmetine
çalışmalarımıza
ay da bu tesisimizin temelini atarak
spor
başladık. İnşallah 2021 yılı içerisinde
açacağız,” dedi.
kompleksimizi halkımızın hizmetine

dergiteneffus.com
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İNTERNET
BAGIMLISI
MISIN?

İnternette geçirdiğiniz zamana ve
tutumlarınıza göre bağımlı olup
olmadığınızı söylüyoruz.

01
İnternette çevrimiçi olmadığınız
zamanlarda da, en son çevrimiçi
olduğunuz anı veya bir sonraki çevrimiçi
olacağınız anı düşünüyor musunuz?
A-Hiç çevrimdışı olmuyorum ki!

04

B-Aklıma geldikçe.
C-Akılı telefon kullanmıyorum.

02

Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte zaman
paylaşmak yerine, çevrimiçi olup
ekranda olmayı tercih ediyor musunuz?
A-Benim ailem zaten telefonum.

Günlük internete bağlanma süreniz
son 1 yıl içinde artış gösterdi mi?

B-Arada ailemi ve sevdiklerimi
bu yüzden ihmal ettiğim oluyor.

A-İnternetsiz bir dakika bile
kalmayı düşünemiyorum.

C-Öncelik her zaman sevdiklerimin.

B-Pandemi sürecinden dolayı
evet artış oldu.
C-İnternete sadece mecburi
ödevler için giriyorum.

03
Sosyal medya kullanma sürenizi
kontrol altına almak için başarısız
denemeleriniz oldu mu?
A-Gözlerim kör olana kadar
telefonumdan ayrılmam.
B-Birkaç kez süre limiti koyup uydum.
C-Sosyal medya hesabım yok.
50

05
İnternet bağlantı sürenizin azaldığı
günlerde kendinizi huzursuz
hissediyor musunuz?
A-Sırf bu yüzden ülkeyi ayağa kaldırabilirim.
B-Geriliyorum ama uzun sürmüyor.
C-İnternet olmadığında huzur buluyorum
aslında!

dergiteneffus.com

06
İnternet kullanım süreniz hakkında
ailenize, arkadaşlarınıza, sevdiklerinize
süreyi daha az göstermek adına yalan
söylüyor musunuz?
A-Evet, ama onlar da o kadar didiklemesin
canım!
B-Ailemle atıştığımız oluyor.

08

C-Size ailem ve sevdiklerim daha
önemli dedim ya!

İnternet ve sosyal medya kullanım
amacınız yaşam sorunlarından
uzaklaşmak ve düşüncelerinizin
dağılması için mi?
A-Hiçbir sorunum olmasa da sosyal
medyasız yaşayamam.

07

B-Kimi zaman gerçek hayattaki
sorunlardan kaçmak için iyi bir sığınak
oluyor.

Ekranda geçirdiğiniz süre nedeniyle,
sosyal yaşamda arkadaşlarınızla,
sevdiklerinizle planlarınızı erteliyor
musunuz?

C-Sizce oradan sanallıkla kendimi
aldatacak kadar aptal mı görünüyorum?

A-Ben tüm planlarımı online yapıyorum
zaten.
B-Birkaç arkadaş buluşmasına
katılmadığım oldu.
C-Ne internette ne de gerçek hayatta çok
sosyal olduğum söylenemez.

DEĞERLENDİRME
A ŞIKKI ÇOĞUNLUKTAYSA

B ŞIKKI ÇOĞUNLUKTAYSA

Takıntı derecesinde sosyal medya
bağımlılığın var. Sabah kalkar kalkmaz,
elini yüzünü bile yıkamadan telefonu eline
aldığına eminim. Hatta telefonundan
ayrı kalmamak için uyumamayı bile
istiyorsundur. Acilen bu bağımlılıktan
kurtulup aramıza dönmelisin!

Sosyal medya ile arana mesafe koymayı
bilsen de bence sınırdasın. Çeşitli önlemler
alarak internette geçirdiğin süreyi
dizginleyebilirsin. Gerçek dünyayı sanala
tercih etmemene sevindik ama internet
kullanım süreni düşürmenin faydasını
en çok sen göreceksin.
dergiteneffus.com

C ŞIKKI ÇOĞUNLUKTAYSA
Bu devirde bu kadar internet antipatisi olan
birine az rastlanır doğrusu. Sevdiklerini
ve gerçek sosyal çevreni öncelemene
çok sevindik. Sadece azıcık eğlencenin arada
zararı olmaz. Faydalı içeriklerle ilgilenerek
kendine yeni hobiler
edinebilirsin mesela :)
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GÖNÜL FeRmAn
DİNlEmİYoR!
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QR Kodu Okutarak
Bulduğun Şifreyi
Bize Gönderebilirsin:)
Ya da Web'den gönder:
www.dergiteneffus.com

BULMACAYI ÇÖZÜP ŞİFREYİ BİZE GÖNDEREN
10 OKURUMUZ, "ÇEKİLİŞLE" HEDİYE KİTAP
KAZANYOR! Şifreyi bize dergiteneffus.com’dan
gönderebilirsiniz.

dergiteneffus.com

Ödüllü Bulmaca
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KARIŞIK BULMACA arrow-circle-left
Bulmaca Şablonunun İki Yanındaki Ülkelerin İsimlerini Bulup İşaretleyiniz.
Tüm Kelimeleri Bulduğunuzda Geriye Kalan Harﬂerden Bir Atasözü Oluşacaktır.
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ALMANYA

MONAKO

ANGOLA

MYANMAR

BAHREYN

NORVEÇ

ESTONYA

PANAMA

FRANSA

ROMANYA

GALLER

RUANDA

KANADA

SENEGAL

KOSOVA

SURİYE

LESOTHO

TAYVAN

LETONYA

TUVALU

MALEZYA

UGANDA
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